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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
31/19.02.2016

privind înlocuirea reprezentantului Judeţului 
Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Apă Canalizare Judeţul Arad

Hotărârea nr.
33/24.02.2016

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor 
de învăţământ special liceal şi special 
postliceal din Judeţul Arad,
pentru anul şcolar 2016 - 2017

Hotărârea nr.
34/24.02.2016

privind eliberarea licenţelor de traseu pentru 
efectuarea Serviciului de Transport Public 
Judeţean de Persoane prin Curse Regulate 
Speciale, unor operatori de transport

Hotărârea nr.
35/24.02.2016

privind aprobarea contractării de servicii 
sociale pentru copii/tineri, copii cu dizabilităţi şi 
pentru persoane adulte cu dizabilităţi

Hotărârea nr.
36/24.02.2016

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Arad

Hotărârea nr.
37/24.02.2016

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Camera Agricolă a Judeţului 
Arad

Hotărârea nr.
38/24.02.2016

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Arad

Hotărârea nr.
39/24.02.2016

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană
„A.D. Xenopol” Arad
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Hotărârea nr.
40/24.02.2016

privind transmiterea în folosinţă gratuită 
-Asociaţiei Centrul Judeţean de Voluntariat 
Arad- a unui spaţiu din imobilul situat în 
Municipiul Arad, B-dul Revoluţiei nr. 81

Hotărârea nr.
41/24.02.2016

privind transmiterea în administrarea Centrului 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Arad a unui spaţiu din imobilul 
situat în Municipiul Arad,
B-dul Revoluţiei nr. 81

Hotărârea nr.
42/24.02.2016

privind aprobarea actualizării indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi obiectivului de 
investiţie „Construcţie Secţie TBC a Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, sistematizare
şi platforme de incintă, împrejmuire şi acces”

Hotărârea nr.
43/24.02.2016

privind aprobarea majorării Patrimoniului public
al Judeţului Arad cu investiţia „Amenajare 
spaţii verzi la Secţia TBC din cadrul Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Arad”

Hotărârea nr.
44/24.02.2016

privind aprobarea majorării Patrimoniului public
al Judeţului Arad cu investiţia „Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor Solide în 
Judeţul Arad”

Hotărârea nr.
45/24.02.2016

privind aprobarea încheierii între Consiliul 
Judeţean Arad şi Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale a unui protocol de colaborare -privind
realizarea în comun de activităţi, servicii, 
proiecte, care să conducă la asigurarea de 
servicii de tehnologia informaţiei şi de 
comunicaţii

Hotărârea nr.
46/24.02.2016

privind aprobarea participării Judeţului Arad 
-prin Consiliul Judeţean Arad în parteneriat cu 
Consiliul Judeţean Bekes- în cadrul proiectului
„Reţea de regiuni şi oraşe -rolul Uniunii 
Europene în prezentul şi viitorul nostru”
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Hotărârea nr.
47/24.02.2016

privind aprobarea Planului de Investiţii pe anul 
2016 -pe Domeniul public judeţean 
concesionat S.C. „Compania de Apă Arad” 
S.A.- care se realizează din fonduri IID

Hotărârea nr.
48/24.02.2016

privind aprobarea fondului total necesar pentru
finanţările nerambursabile, destinate 
activităţilor nonprofit de interes general în 
cursul anului 2016

Hotărârea nr.
49/24.02.2016

privind aprobarea suplimentării numărului de 
posturi pentru personalul neclerical angajat în 
unităţile ce aparţin cultelor religioase 
recunoscute din România

Hotărârea nr.
50/24.02.2016

pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 24/27.01.2016, 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale din Judeţul Arad a cotei de 20% din 
sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
şi a cotei de 20% din cote defalcate din 
impozitul pe venit pe anul 2016, precum şi a 
sumelor estimate pentru anii 2017 - 2019

Hotărârea nr.
51/24.02.2016

privind acordarea unui mandat special 
reprezentanţilor Judeţului Arad în Adunarea 
Generală a Acţionarilor la S.C. „Compania de 
Apă Arad” S.A.
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